DE BESTE EN MEEST EXCLUSIEVE
JACHTHAVENS VAN ZUID-SPANJE

Van harte welkom
De vereniging van sport- en toeristenhavens van Andalusië (Marinas
de Andalucía), is een beroepsvereniging die 16 jachthavens van de
andalusische gemeenschap verenigt.
Onder het uitgangspunt van maximale kwaliteit in faciliteiten en diensten
en een buitengewone klantenservice, is de Asociación Marinas de
Andalucía in 1982 opgericht om de belangen te vertegenwoordigen van
alle aaneengesloten jachthavens langs de 800 kilometer lange kustlijn van
Andalusië (Spanje).

4º 20’ W

25’

Andalusië
Andalusië ligt in het zuiden van Spanje. Brug
tussen de twee continenten, Europa en Afrika,
en waar de Middellandse Zee en de Atlantische
Oceaan elkaar ontmoeten. De regio Andalusië
heeft een bevoorrecht netwerk van communicatie,
waardoor het een gemakkelijke bestemming is,
een uitgebreid netwerk van wegen, snelwegen en
tolwegen, twee hogesnelheidstreindiensten die het
centrum van Andalusië verbinden met de Spaanse
hoofdstad Madrid en een belangrijk aantal moderne
luchthavens die Andalusië verbinden met de
belangrijkste Spaanse, Europese en Internationale
15’

30’

hoofdsteden.
Land van contrasten dat een indrukwekkende
natuurlijke en landschappelijke rijkdom combineert,
hoge toppen van de Sierra Nevada waar je kunt
skiën, natuurlandschappen en natuurparken zoals
Grazalema en de Sierra de las Nieves of de Sierra
de Cazorla, het emblematische Parque Nacional de
Doñana of de vulkanische woestijnen van Tabernas
(Almería). Daarnaast strekken de kusten van de
Andalusische kust zich uit over meer dan 800
kilometer waarin zich talloze uitgestrekte mooie
stranden van fijn wit zand bevinden of rotsachtige
plekjes waar u kunt genieten van het nautische en
maritieme leven.

met een eigen persoonlijkheid. Dit alles het hele jaar door onder
een benijdenswaardig klimaat: Andalusië is de zonnigste regio in
Spanje en een groot deel van zijn grondgebied geniet van meer
dan 2.800 zonuren per jaar en een gemiddelde jaartemperatuur
van 16º.
Daarnaast heeft het een uitgebreide geschiedenis achter de
rug. Andalusië was een bron van de beschaving en de setting
van het naast elkaar bestaan van verschillende culturen die een
immens artistiek erfgoed hebben achtergelaten. Monumentale
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4º 35’ W’

kliffen met bijna ongerepte baaien. Kortom,

Zonder twijfel een andere andalusische natuurlijke omgeving

monumenten van de mensheid zijn het Alhambra in Granada, de
Giralda en het historische centrum van Sevilla of de moskee van
Cordoba. En tal van musea en culturele ruimtes zoals het Picasso
Malaga Museum, het Museum voor Schone Kunsten van Sevilla,
het Thyssen Malaga Museum of het Andalusische centrum van
Flamenco, in Jerez de la Frontera.
Bezoek de havens van Marinas de Andalucía! Je zult genieten van
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de natuur, stranden, gastronomie en de Andalusische levensstijl.
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Marinas Andalucía
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Marina Isla Canela
37º 11.3’N - 007º 20.3’W
Marina El Rompido
37° 12,9N - 7° 7,7W

Costa de la Luz - Huelva

Costa Tropical

Costa del Sol

Real Club El Candado
36° 43’N - 004° 20’ 9”W

Puerto Deportivo Marbella
36° 20’ 22’’N - 004° 53’ 37’’W

19 NM
Puerto Sherry
36° 35N - 06° 15’W
60,5 NM

Puerto Deportivo Aguadulce
36° 49’ 6”N - 2° 33’ 10”W
Puerto Deportivo Marina del Este
36° 44’N - 003° 43’W

Puerto Deportivo Benalmádena
36° 35’ 33.97” N - 4° 30’ 48.99” W

Puerto Deportivo Estepona
36° 24’N - 005° 09’W
Real Club Náutico de Estepona
36° 24.9’N - 005° 09.5’W
Marina La Duquesa
36° 21’N - 005° 13’W

Costa de Almería

Puerto Deportivo Almerimar
36° 41’ 48”N - 002° 47’ 48”W

Puerto Deportivo Fuengirola
36º 32’ 30” N - 004º 37’W
Puerto Banús
36° 29’ 1’’N - 004° 57’ 2’’W

8,5 NM
6,5 NM
15 NM

34 NM
46,7 NM

16,5 NM

3,5 NM

Costa de la Luz - Cádiz

10,5 NM
Puerto Deportivo Sotogrande
36° 17’ 24”N - 005° 16’ 10”W
Alcaidesa Marina
36° 09’ 31‘’N - 5º 22’ 03’’W

74,5 NM

5 NM
5,5 NM
5,5 NM
15 NM
*NM: MILLAS NÁUTICAS | NAUTICAL MILES | NAUTISCHE MEILEN | MILES NAUTIQUES | NAUTISCHE MIJLEN | NAUTISKA MILJOR
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4º 35’ W’
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Costa de la Luz - Huelva
De Costa de la Luz-Huelva strekt zich uit van de monding van de rivier de Guadiana, op de grens
tussen Spanje en Portugal tot aan de rivier Guadalquivir, die de provincie Huelva en Cadiz scheidt.
De stranden van de Costa de la Luz, aan de Atlantische Oceaan zijn de meest toonaangevende,
en worden gevormd door eindeloze duinen met fijn goudkleurig zand, inheemse planten, soms
begeleid door dennenbossen. De aanwezigheid van de zee in dit landschap creëert een echt
idyllisch uitzicht, vrijwel het hele jaar door begeleid van een markerend zonlicht.
De persoon die de kust van Huelva bezoekt, zal twee volledig tegenovergestelde omgevingen
vinden: enerzijds gebieden met een perfect uitgerust toeristisch aanbod en, daarentegen,
ongerepte en eenzame gebieden. Het benadrukt het belang van beschermde natuurgebieden
zoals Parque Nacional de Doñana, een oase voor natuurliefhebbers en rust.
Bovendien heeft de kust van Luz-Huelva, talloze jachthavens om nautische en maritieme sporten
te beoefenen gedurende het hele jaar door, dankzij de klimatologische omstandigheden.
De belangrijkste kustplaatsen in dit gebied zijn onder anderen, de gemeenten Cartaya, Ayamonte,
Isla Cristina, Punta Umbria en Matalascañas.

Marina Isla Canela
40’

4º 35’ W’

37° 11.3’N - 007° 20.3’W | COSTA DE LA LUZ | AYAMONTE | HUELVA

30’

Puerto Deportivo Marina Isla Canela

La Gruta de las Maravillas

Monasterio La Rábida

Parque Natural Doñana

De jachthaven Marina Isla Canela ligt in de stad Ayamonte, in Huelva, gelegen in de hoek die de
Costa de la Luz, de Algarve en de Guadiana rivier vormen, in de zuidwestelijke hoek van Andalusië.
Om precies te zijn, het is gelegen aan de monding van de rivier Carreras, binnen het natuurlijke
landschap van Isla Canela. Dankzij deze locatie is het havengebied perfect beschermd tegen slecht
weer en biedt het de perfecte beschutting aan voor de boten die zich daar bevinden.
Het is de laatste Spaanse haven alvorens verder te varen naar de nabijgelegen Portugese Algarve.
Deze locatie biedt bezoekers toegang tot gebieden en plaatsen met een speciaal cultureel,
toeristisch en commercieel belang. Je kunt ook genieten van een excursie door de grot der
wonderen en de geschiedenis die het klooster La Rábida levend houdt.
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Algarve Portugués

Ligplaatsen

231

Paseo del pinillo s/n

Brandstof

Drinkwater

Wifi

Toiletten

Wasserij

Bootlift

Vuilophaaldienst

Watersporten

Winkel gelegenheid

24 uur beveiliging

Elektriciteit

Winterstalling

Douches

Hijskraan

Restaurants

Luchthaven Sevilla - 140 km

Afgewerkte olie

Overige sporten

Blauwe vlag

Luchthaven Faro Portugal - 50 km

ophaaldienst

21409 Ayamonte (Huelva)
Maximale lengte
Min/max. diepgang

24 m.
2,5 - 4,5 m.

T. +34 959 47 90 00 / +34 600 909 703
marina@islacanela.es
www.marina-islacanela.com

VHF-kanaal
Nautische kaart

9
440 A

Marina El Rompido
40’

4º 35’ W’

37° 12.9N - 7° 7.7’W | COSTA DE LA LUZ | CARTAYA | HUELVA

30’

4º 20’ W

25’

10’

Jamón Ibérico

Parque Minero Riotinto

Mezquita de Almonaster la Real

15’

Campos de golf

De jachthaven Marina El Rompido is in de gemeente Cartaya in de provincie Huelva gevestigd.
Het is een rivierhaven, zijn wateren behoren tot de rivier de Piedras, die deel uitmaakt van het
natuurpark Marismas del Río Piedras en Flecha del Rompido, een natuurgebied dat ligt aan beide
oevers en zich uitstrekt tot aan de monding van deze rivier. Eenmaal aan land kunt u genieten van
het Parque Minero Riotinto, waar je een bijzondere treinreis kunt maken, een mijn kunt betreden
en een authentiek Victoriaans huis kunt bezoeken. Je kunt ook een wandeling maken door de
gangen van Castillo-Fortaleza Cortegana, een van de meest opmerkelijke militaire gebouwen dat
nog steeds bewaard is gebleven in de Sierra de Huelva of je verdiepen in de geschiedenis van de
moskee van Almonaster la Real.

Ligplaatsen

331

Puerto El Rompido, s/n

Brandstof

Drinkwater

Toiletten

Watersporten

Vuilophaaldienst

Elektriciteit

24 uur beveiliging

Overige sporten

Douches

Wifi

Luchthaven Sevilla - 100 km

Afgewerkte olie

Winterstalling

Luchthaven Faro Portugal - 100 km

ophaaldienst

21459 El Rompido (Huelva)
Maximale lengte
Min/max. diepgang

30 m.
3 - 10 m.

T. +34 959 399 614 / +34 607 456 480
info@puertoelrompido.com
www.puertoelrompido.com

VHF-kanaal
Nautische kaart

71
D - 440
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4º 35’ W’

Costa de la Luz - Cádiz
Dit prachtige gebied, de meest zuidelijke punt van het Iberisch schiereiland en met de Atlantische
Oceaan als getuige, loopt langs meer dan 200 kilometer kustlijn, waar zich dromerige stranden
van fijn goudkleurig zand met transparant water bevinden. Zij die het bezoeken worden spontaan
verliefd op dit gebied en genieten intens van landschappen omringd door pijnbomen, moerassen
en bergen.
Een van de meest representatieve gemeenten is Sanlúcar de Barrameda, gelegen aan de monding
van de rivier Guadalquivir en tegenover het Parque Nacional de Doñana. Op het bekende strand
Bajo de Guía worden jaarlijks traditionele paardenraces gehouden, een beeld van paarden dat ons
zal heugen, samen met de unieke zonsondergangen die deze stranden ons geven.
Stranden aan de kust van Cadiz zoals Tarifa of El Palmar worden internationaal erkend als
locaties voor surfen, windsurfen, kitesurfen en andere aan de zee verwante sporten, zoals
onderwatervissen.
Andere belangrijke gemeenten van de kust van Cadiz zijn Puerto de Santa Maria, Chipiona, Rota,
Barbate, Chiclana en Puerto Real, uitgerust met een moderne toeristische infrastructuur om
bezoekers te kunnen ontvangen.
De kust van Luz-Cádiz, zoals die van Huelva, combineert dit toeristische aanbod met zijn complete
uitrusting van paradijselijke plaatsen die nog steeds wild en ongerept zijn.

Puerto Sherry
40’

36° 35N - 06° 15’W | COSTA DE LA LUZ | PUERTO DE SANTA MARÍA | CÁDIZ

4º 35’ W’

30’

Bodegas de Jerez

Catedral de Cádiz

4º 20’ W

25’

15’

10’

5’

Setenil de Las Bodegas

Campos de golf

Puerto Sherry is een prachtige jachthaven gelegen in de stad El Puerto de Santa María, in de
baai van Cádiz, een verplichte oversteekplaats om de Straat van Gibraltar over te steken. In deze
jachthaven vindt u de perfecte plek om het hele jaar door nautische activiteiten en ontspanning te
combineren. U kunt ook genieten van de lokale keuken in de Mercado Central of een wandeling
maken door de prachtige straten van El Puerto de Santa María tot aan het Fuerte de Santa Catalina.
En in de bergen van Cadiz, een must-see is Setenil de las Bodegas, een gemeente in de provincie
Cádiz beroemd om de eigenaardigheid en schoonheid van zijn stedelijk weefsel: dit zijn huizen die
uit rots zijn gehouwen, dus de daken zijn de oorspronkelijke rotsstenen.

Ligplaatsen

842

Avda. de la Libertad, s/n
11500 (Cádiz)

Maximale lengte
Min/max. diepgang

70 m.
3 - 6 m.

T. +34 956 87 01 03
recepcionpuerto@puertosherry.com
www.puertosherry.com

VHF-kanaal

9
Luchthaven Jerez - 30 km

Nautische kaart

443 A

Brandstof

Drinkwater

Wifi

Toiletten

Wasserij

Bootlift

Vuilophaaldienst

Watersporten

Winkel gelegenheid

24 uur beveiliging

Elektriciteit

Geldautomaten

Douches

Hijskraan

Winterstalling

Afgewerkte olie

Overige sporten

Restaurants

ophaaldienst

Alcaidesa Marina
40’

36° 09’ 31‘’N - 5° 22’ 03‘’W | COSTA DE LA LUZ | LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN | CÁDIZ

4º 35’ W’

30’

4º 20’ W

25’

Peñón de Gibraltar

Ornitopark

Gruta de San Miguel

Campos de golf

De jachthaven Alcaidesa Marina ligt naast de westelijke helling van Gibraltar, in een natuurlijk dok,
waar de Middellandse Zee de navigeerders verwelkomt. Het maakt deel uit van de stad La Linea de
la Concepcion in Cadiz en zijn bevoorrechte locatie, binnen de baai van Algeciras, maakt het een
ideale haven, zowel als basishaven en als een tussenstop. Het biedt een golfbaan aan die parallel
loopt aan het strand, winkelcentra en recreatiegebieden. De prachtige natuurlijke en strategische
enclave van Alcaidesa Marina wordt compleet gemaakt door uitgestrekte stranden met fijn zand
en avontuurlijke activiteiten. Punta Europa is een van de meest beroemde uitzichtpunten van
Gibraltar, vanwaar je het meest zuidelijke puntje van Spanje kunt zien met het begin van Afrika, en
de grotten van San Miguel, een rotsachtige holte die je verbaast zal laten staan.

15’

10’

5’

Faro Punta Europa

Ligplaatsen

624

Avda. Príncipe de Asturias, s/n
11300 La Línea de la Concepción (Cádiz)

Maximale lengte
Min/max. diepgang

90 m.
5 m.

T. +34 956 02 16 60
marina@alcaidesa.com
www.alcaidesamarina.com

VHF-kanaal

9
Luchthaven Gibraltar - 2 km

Nautische kaart

4452

Brandstof

Drinkwater

Wifi

Toiletten

Wasserij

Bootlift

Vuilophaaldienst

Watersporten

Winterstalling

24 uur beveiliging

Elektriciteit

Restaurants

Douches

Hijskraan

Blauwe vlag

Afgewerkte olie

Overige sporten

ophaaldienst

Marina Sotogrande
40’

36° 17’ 24‘’N - 005° 16’ 10‘’W | COSTA DE LA LUZ | SAN ROQUE | CÁDIZ

4º 35’ W’

30’

Marina Sotogrande

Paseos a caballo

4º 20’ W

25’

Regatas

15’

10’

5’

Campos de golf

Parque Natural Los Alcornocales

Marina Sotogrande ligt aan de oostelijke toegang tot de Straat van Gibraltar, in de exclusieve en
bekende urbanisatie van Sotogrande, die behoort tot de gemeente San Roque in Cadiz. Deze
toeristische bestemming heeft het hele jaar door attracties, van de legendarische golfbanen,
de praktijk van kitesurfen op het strand of herfstwandelen. Sotogrande is een plaats waar je de
dagen naar wens kunt invullen. Je kunt het hele jaar door wandelen, paardrijden en vissen en het
natuurlandschap ontdekken dat de twee natuurparken van het gebied vormen: Los Alcornocales en
het Paraje Natural del Rio Guadiaro.
Marina Sotogrande is een verplichte halte voor die boten die hun Atlantische oversteek willen
beginnen, evenals voor boten die, terugkomend, de Middellandse Zee op varen.

Ligplaatsen

1382

Torre de Control, s/n
11310 Sotogrande (Cádiz)

Maximale lengte

70 m.

Min/max. diepgang

3 - 4,5 m.

VHF-kanaal

9

Nautische kaart

D - 453

T. +34 956 79 00 00
puertosotogrande@puertosotogrande.com
www.puertosotogrande.com
Luchthaven Málaga - 100 km
Luchthaven Jerez - 120 km
Luchthaven Gibraltar - 25 km

Brandstof

Wasserij

Winkel gelegenheid

Toiletten

Watersporten

Geldautomaten

Vuilophaaldienst

Elektriciteit

Winterstalling

24 uur beveiliging

Hijskraan

Restaurants

Douches

Overige sporten

Blauwe vlag

Afgewerkte olie ophaaldienst

Wifi

Hotels

Drinkwater

Bootlift

Gezondheidsdiensten

25’
30’
4º 35’ W’
40’

Costa del Sol
De Costa del Sol loopt meer dan 150 kilometer door langs de provincie Malaga. De
naam is geen toeval, dat de meer dan 325 zonnige dagen per jaar in combinatie met een
aangenaam klimaat met gemiddelde temperaturen van 19 °C, zijn plek heeft verdiend als
een van de belangrijkste toeristische gebieden in Spanje.
Aan de Costa del Sol vindt men stranden naar ieders zijn wens: stiller, bruisender, meer
ongerepter en andere uitgerust met de meest geavanceerde diensten om maximaal
comfort aan te bieden. Deze kust valt bovendien op door zijn landschapsrijkdom, waar
veel van zijn stranden tussen de bergen en de zee bevinden. Natuurlandschappen zoals
Maro-Cerro Gordo, de beroemde grotten van Nerja of de bekende steden Estepona,
Marbella, Torremolinos, Manilva of Fuengirola, maken deze kust de plek voor een
droomvakantie.
Het is het meest westelijke deel van de Costa del Sol waar zich het grootste percentage
van de hotelbedden in Andalusië concentreert, met tal van toeristische diensten,
waaronder ligplaatsen in verschillende jachthavens, recreatie- en themaparken,
belangrijke culturele evenementen. Bovendien zijn de meeste golfbanen in Andalusië hier
geconcentreerd, vandaar de naam Costa del Golf.
Een ander voorrecht van de Costa del Sol is de communicatie: het gebied heeft een
belangrijke infrastructuur van wegen, luchthavens en hogesnelheidstreinen.

Marina La Duquesa
40’

36° 21’N - 005° 13’W | COSTA DEL SOL | MANILVA | MÁLAGA

4º 35’ W’

30’

4º 20’ W

25’

Campos de golf

Torre del puerto

Salto de la Mora

Castillo La Duquesa

Puerto de la Duquesa is een mooie jachthaven in mediterrane stijl, gelegen in de gemeente Manilva
in Malaga. Met zijn rustgevende stranden en de aangename temperatuur het hele jaar door, wordt
men ongetwijfeld geconfronteerd met een van de beste havens van de Costa del Sol.
La Duquesa is de meest westelijke haven van de provincie Malaga, grenzend aan de provincie
Cádiz. In de nabije omgeving vindt men een van de grootste concentraties hoogwaardige golfbanen
ter wereld. In deze maritieme stad kan men genieten van verschillende activiteiten en de cultuur
van andere beschavingen die deze kusten bewoonden. Je kunt routes maken naar de Torre del
Salto de la Mora, een bastion uit het moslimtijdperk, genieten van zwavelhoudende baden van
Romeinse oorsprong zoals Baños de la Hedionda, uitgeroepen tot cultureel bezit van belang of
benader de wijnwereld dankzij de traditie van de bestaande wijngaarden in het gebied.

15’

10’

5’

Caminito del rey

Ligplaatsen

328

Torre de Control, s/n
29692 Manilva (Málaga)

Maximale lengte
Min/max. diepgang

20 m.
1,2 - 3 m.

T. +34 952 89 01 00
duquesa@marinasmediterraneo.com
www.marinasmediterraneo.com

VHF-kanaal

9
Luchthaven Málaga - 95 km

Nautische kaart

D - 453

Luchthaven Gibraltar - 30 km

Brandstof

Wasserij

Winkel gelegenheid

Toiletten

Watersporten

Geldautomaten

Vuilophaaldienst

Elektriciteit

Winterstalling

24 uur beveiliging

Hijskraan

Restaurants

Douches

Overige sporten

Blauwe vlag

Afgewerkte olie ophaaldienst

Wifi

Drinkwater

Bootlift

Real Club Náutico Estepona
40’

4º 35’ W’

36° 24.9’N - 005° 09.5’W | COSTA DEL SOL | ESTEPONA | MÁLAGA

30’

Selwo Aventura

4º 20’ W

25’

Campos de golf

15’

10’

5’

Faro Punta Doncella

Selwo Aventura
Sierra Bermeja

Murales urbanos

De Real Club Náutico de Estepona is een leden Club met een restaurant, een aanlegplaats voor
het aanmeren van de boten van de leden en een trailer helling / stalling voor het gebruik van de
zeilschool. De zeilschool als sportactiviteit staat centraal bij de Real Club Náutico de Estepona.
De navigatiecursussen zijn geschikt voor alle leeftijden. Je kunt ook lichte zeilboten huren om de
dag door te brengen op zee, of het nu Optimist, Laser of kajaks zijn of deelnemen aan cursussen
in het Vela de Crucero-klaslokaal. Voor liefhebbers van vissen biedt de Real Club Náutico van
Estepona ook de praktijk van sportvissen aan. Je kunt genieten van dit alles samen met de grote
verscheidenheid aan culturele activiteiten aangeboden door de gemeente, evenals een belangrijk
aanbod van restaurants, typische bars en chiringuitos langs de uitgestrekte stranden, waar men
volop kan genieten van de mediterrane zon.

Ligplaatsen

36

Puerto Deportivo Estepona

Brandstof

Drinkwater

Wifi

Toiletten

Wasserij

Bootlift

Vuilophaaldienst

Watersporten

Winkel gelegenheid

24 uur beveiliging

Elektriciteit

Geldautomaten

Douches

Hijskraan

Restaurants

Luchthaven Málaga - 83 km

Afgewerkte olie

Overige sporten

Blauwe vlag

Luchthaven Gibraltar - 50 km

ophaaldienst

29680 Estepona (Málaga)
Maximale lengte
Min/max. diepgang

10 m.
0,5 - 2,5 m.

T. +34 952 80 09 54 / +34 625 14 24 65
info@rcne.es
www.rcne.es

VHF-kanaal
Nautische kaart

9
D - 454

Puerto Deportivo Estepona
40’

4º 35’ W’

36° 24’N - 005° 09’W | COSTA DEL SOL | ESTEPONA | MÁLAGA

30’

4º 20’ W

25’

Plaza de las Flores

15’

10’

5’

Parque Botánico y Orquidario

Orquidario
Centro Histórico

Tajo de Ronda

De jachthaven van Estepona ligt zeer dicht bij het centrum van de stad, waardoor het nog
interessanter is voor bezoekers die willen genieten van de voordelen van deze prachtige zon en
kust stad. Het havengebied heeft een grote verscheidenheid aan restaurants, supermarkten en
nautische diensten. Dicht bij de haven ligt het Orquidario(orchideeën park), de grootste van Europa
met meer dan 4.000 verschillende soorten. Elke week organiseert de jachthaven een straatmarkt
die diep geworteld is in de gemeente en een sterke toeristische trekpleister is. Golfbanen, stedelijke
route van muurschilderingen, een prachtige stad vol met bloemen, dicht bij charmante steden zoals
Ronda of de schoonheid van het natuurpark Los Reales de Sierra Bermeja, vullen de mogelijkheden
aan om van dit gebied te genieten.

Ligplaatsen

447

Torre de Control, s/n

Brandstof

Drinkwater

Wifi

Toiletten

Wasserij

Bootlift

Vuilophaaldienst

Watersporten

Winkel gelegenheid

24 uur beveiliging

Elektriciteit

Geldautomaten

Douches

Hijskraan

Restaurants

Luchthaven Málaga - 83 km

Afgewerkte olie

Overige sporten

Blauwe vlag

Luchthaven Gibraltar - 50 km

ophaaldienst

29680 Estepona (Málaga)
Maximale lengte
Min/max. diepgang

35 m.
0,5 - 3,9 m.

T. +34 952 80 18 00
estepona@marinasmediterraneo.com
www.marinasmediterraneo.com

VHF-kanaal
Nautische kaart

9
D - 454

Puerto Banús
40’

36° 29’ 1’’N - 004° 57’ 2’’W | COSTA DEL SOL | MARBELLA | MÁLAGA

4º 35’ W’

30’

4º 20’ W

25’

15’

10’

5’

Vida nocturna

Torre de control

Boutiques

Puerto Banús is de meest bekende nautische en toeristische enclave in Zuid-Europa. Dit
havengebied is eigenlijk een stad binnen de grote stad Marbella. Banús is ook de geschiedenis van
toerisme en navigatie in Spanje. Spreken over Puerto Banús is spreken over luxe, sport, glamour,
cultuur, commercie en vooral mensen. Met meer dan vijf miljoen bezoekers per jaar is Puerto
Banús een van de belangrijkste luxe Europese enclaves geworden waar toeristen niet alleen van
de zon en de zee genieten, maar ook van de exclusieve handelsmerken die in het havengebied
vertegenwoordigd zijn. Jachten en schepen van enorme afmetingen, eigendom van zakenmensen
en Koninklijke families liggen afgemeerd aan de pontons.

Beach clubs

Ligplaatsen

915

Nueva Andalucía,
29660 Marbella (Málaga)

Maximale lengte
Min/max. diepgang

50 m.
4 m.

T. +34 952 90 98 00
torrecontrol@puertobanus.com
www.puerto-banus.com

VHF-kanaal

9
Luchthaven Málaga - 55 km

Nautische kaart

D - 454

Brandstof

Drinkwater

Bootlift

Toiletten

Watersporten

Winkel gelegenheid

Vuilophaaldienst

Elektriciteit

Geldautomaten

24 uur beveiliging

Hijskraan

Restaurants

Douches

Overige sporten

Afgewerkte olie

Wifi

ophaaldienst

Puerto Deportivo Marbella
40’

4º 35’ W’

30’

Campos de golf

Playas de Marbella

36° 30’ 22’’N - 004° 53’ 37’’W | COSTA DEL SOL | MARBELLA | MÁLAGA

4º 20’ W

25’

Baños árabes

15’

10’

5’

Iglesia Nuestra señora de la Encarnación

Centro histórico

Vanwege de ligging in het hart van de stad, wordt de haven van Marbella veelal bezocht door
de lokale bevolking van Marbella en zeer vele toeristen. De aangename sfeer van de bars, de
nabijheid van de stranden en de brede scala van watersport competities, regatta’s en zeillessen
voor kinderen maken deze plaats een interessant bezoek. Het is gestructureerd in twee niveaus,
in het bovengedeelte zijn de
“haventerrassen”, die vaak evenementen en shows organiseren en in het benedengedeelte,
horeca voorzieningen en nautische voorzieningen, samen met de Club. De stranden van
Marbella zijn bezaaid met bekende Beach Clubs waar je op een speciale manier van het strand
kunt genieten: gastronomie, livemuziek en luxe voorzieningen. Marbella heeft ook verschillende
toeristische attracties, zoals het Parque de la Alameda, het Bonsai Museum of Villa Romana de
Río Verde. En voor golfliefhebbers heeft Marbella tal van golfbanen van hoge kwaliteit.

Ligplaatsen

337

Paseo marítimo, s/n - Edif. Capitanía
29600 Marbella (Málaga)

Maximale lengte
Min/max. diepgang

20 m.
2,5 - 3,5 m.

T. +34 952 77 55 24
puertodeportivo@marbella.es
www.marbella.es/puertodeportivo

VHF-kanaal

9
Luchthaven Málaga - 66 km

Nautische kaart

D - 454

Brandstof

Drinkwater

Winkel gelegenheid

Toiletten

Watersporten

Geldautomaten

Vuilophaaldienst

Elektriciteit

Winterstalling

24 uur beveiliging

Hijskraan

Restaurants

Douches

Overige sporten

Blauwe vlag

Afgewerkte olie

Wifi

ophaaldienst

Puerto Deportivo Fuengirola
40’

4º 35’ W’

Castillo de Sohail

36º 32’ 30” N - 4º 37’ W | COSTA DEL SOL | FUENGIROLA | MÁLAGA

30’

4º 20’ W

25’

Bioparc

15’

10’

5’

Mijas

Mezquita de Fuengirola

Deze jachthaven ligt op een van de beste locaties aan de Andalusische kust, in de Paseo
Marítimo de Fuengirola, ook wel de “Villa Blanca” genoemd. De haven heeft een breed aanbod
van restaurants, met aangename terrassen en talrijke bars. Degenen die andere sporten willen
beoefenen, zoals golfen of paardrijden, hebben op korte afstand prachtige faciliteiten. Men kan ook
genieten van de natuur en dieren in het wild, een bezoek aan het Bioparc-reservaat, een dierentuin
dat is ontworpen voor alle doelgroepen, in het hart van de stad. Voordat je vertrekt, mag je de
gelegenheid niet missen om de moskee of het Sohail-kasteel te bezoeken om de geschiedenis van
deze prachtige stad te leren kennen. De nabijheid van Malaga maakt deze haven een interessante
en strategische plek voor diegenen die alles willen weten wat de hoofdstad van Malaga te bieden
heeft.

Ligplaatsen

226

Torre de control, Zona deportiva,
Puerto de Fuengirola

Maximale lengte

20 m.

29640 Fuengirola (Málaga)
T. +34 952 46 80 00

Min/max. diepgang

3 - 3,5 m.

Brandstof

Wasserij

Bootlift

Toiletten

Watersporten

Winkel gelegenheid

Vuilophaaldienst

Elektriciteit

Geldautomaten

Douches

Hijskraan

Winterstalling

Afgewerkte olie ophaaldienst

Overige sporten

Restaurants

Drinkwater

Wifi

puertofuengirola@gmail.com
VHF-kanaal
Nautische kaart

9
D - 45A

www.puertodeportivofuengirola.es
Luchthaven Málaga - 22 km

Puerto Deportivo Benalmádena
40’

4º 35’ W’

36° 35’ 33.97” N - 4° 30’ 48.99”W | COSTA DEL SOL | BENALMÁDENA | MÁLAGA

30’

4º 20’ W

25’

Benalmádena

Tivoli World

Castillo Colomares

Selwo Marina

De jachthaven van Benalmádena ligt in het hart van de Costa del Sol, op een bevoorrechte locatie,
want het ligt op slechts 8 kilometer van de internationale luchthaven Pablo Ruiz Picasso van Malaga,
met dagelijkse verbindingen naar de belangrijkste Spaanse en Europese steden. Het klimaat maakt
het hele jaar door allerlei activiteiten mogelijk, zowel sporten als toeristische bezoeken. In de
omgeving van deze jachthaven zijn er tal van recreatieve en amusementsmogelijkheden zoals het
pretpark Tivoli World, dierentuinen zoals Selwo Marina of Sea Life Aquarium in dezelfde haven of de
kabelbaan om van het spectaculaire uitzicht te genieten.

15’

10’

5’

Teleférico

Ligplaatsen

1045

Av. Juan Sebastián Elcano, s/n
29630 Benalmádena (Málaga)

Maximale lengte
Min/max. diepgang

35 m.
3 - 5 m.

T. +34 952 57 70 22
info@puertobenalmadena.org
www.puertobenalmadena.es

VHF-kanaal

9
Luchthaven Málaga 15 km

Nautische kaart

D - 455

Brandstof

Wasserij

Winkel gelegenheid

Toiletten

Watersporten

Geldautomaten

Vuilophaaldienst

Elektriciteit

Winterstalling

24 uur beveiliging

Hijskraan

Restaurants

Douches

Overige sporten

Blauwe vlag

Afgewerkte olie ophaaldienst

Wifi

Drinkwater

Bootlift

Real Club El Candado
40’

4º 35’ W’

36° 43’N - 004° 20’ 9”W | COSTA DEL SOL | MÁLAGA | MÁLAGA

30’

4º 20’ W

25’

Catedral de Málaga

Centro Pompidou

15’

10’

5’

La Farola

Alcazaba

El Candado, een vredige en harmonieuze jachthaven, bevindt zich in het oostelijke deel van de
hoofdstad van de Costa del Sol. De sport- en leden club in de haven verlengt het vrijetijdsaanbod
met fitnessruimte, tennisbanen en zwembaden. In deze bevoorrechte omgeving kan men genieten
van zeil-, duik- en windsurfactiviteiten, evenals andere sporten zoals paddel, golf of tennis.
Dankzij de locatie, op slechts 5 kilometer van de hoofdstad van Malaga, kun je genieten van
verschillende culturele aanbiedingen, zoals een bezoek aan het Picasso Museum of het Centre
Pompidou, het beklimmen van het kasteel Gibralfaro of een bezoek aan de kathedraal van Malaga
die bekend staat als La Manquita vanwege de onafgemaakte structuur.

Ligplaatsen

285

Playa de Almellones, s/n
29018 Málaga

Maximale lengte
Min/max. diepgang

15 m.
1 - 2,8 m.

T. +34 952 29 60 97
administracion@clubelcandado.com
www.clubelcandado.com

VHF-kanaal

9
Luchthaven Málaga - 5 km

Nautische kaart

D - 455

Brandstof

Drinkwater

Winterstalling

Toiletten

Watersporten

Restaurants

Vuilophaaldienst

Elektriciteit

24 uur beveiliging

Overige sporten

Douches

Bootlift

Afgewerkte olie

Winkel gelegenheid

ophaaldienst

25’
30’
4º 35’ W’
40’

Costa Tropical
Deze kust ligt tussen de Costa del Sol en de Costa de Almería, in de provincie Granada. De
strategische enclave: nabijheid van Afrika en beschut door de Sierra Nevada die deze kust
beschermt tegen de noordenwinden, verleent een subtropisch microklimaat met meer dan
320 dagen zon per jaar en een gemiddelde jaartemperatuur van 20 °C. Ongetwijfeld een
gebied met de beste condities en attracties om een uitstekende vakantie te beleven.
Het landschap van de Costa Tropical is van enorme schoonheid: kliffen, baaien en
uitgestrekte stranden. Het onderwaterleven en de wateren van dit gebied worden
beschermd, binnen de natuurlijke omgeving van de kliffen van Maro-Cerro Gordo. Deze
kust heeft vijf toeristencentra: Almuñécar (La Herradura), Salobreña, Motril, Castell de Ferro
en La Rábita. Allen beschikken over moderne apparatuur en zijn uitgerust met de ideale
toeristische infrastructuur om een leuke vakantie door te brengen in een bevoorrechte
omgeving. Daarnaast heeft de Costa Tropical jachthavens en tal van plaatsen om watersport
te beoefenen, evenals kliffen en natuurlijke baaien met kristalhelder water. Ongetwijfeld de
ideale omgeving om te duiken en te snorkelen, vissen, zeilen, surfen, waterskiën, tennissen of
golf spelen. Als hoogtepunt van dit brede aanbod, bevindt zich Sierra Nevada, op 3.400 meter
hoogte en op slechts 40 kilometer zijnde het een paradijs voor ski liefhebbers.

Marina del Este
40’

36° 44’N - 003° 43’W | COSTA TROPICAL | ALMUÑÉCAR | GRANADA

4º 35’ W’

30’

4º 20’ W

25’

Acantilados de Maro Cerro-Gordo

15’

10’

5’

Parque Ornitológico Loro Sexi

Fondos marinos para buceadores

De jachthaven Marina del Este ligt in La Herradura (Almuñécar), een bevoorrechte lokatie tussen de
zee en de bergen. De constructie en het ontwerp zijn origineel en combineren perfect de harmonie
tussen de aanlegplaatsen en de rotsachtige grillen van de natuur. La Herradura is de laatste stad
aan de kust van Granada voordat men de provincie Malaga betreedt. Het heeft prachtige stranden
en afgelegen baaien in het gebied Maro-Cerro Gordo. Er op wijzende, de kwaliteit van het water en
de zeebodem die van dit gebied een bevoorrechtte locatie hebben gemaakt voor liefhebbers van
duiken en snorkelduiken, ondergedompeld in het Paraje Natural Marino de los Acantilados MaroCerro Gordo, door de UNESCO uitgeroepen tot een speciaal beschermd gebied.

Sierra Nevada

Ligplaatsen

227

Torre de Control,
18697 La Herradura (Granada)

Maximale lengte
Min/max. diepgang

30 m.
1,8 - 3,7 m.

T. +34 958 64 08 01
marinaeste@marinasmediterraneo.com
www.marinasmediterraneo.com

VHF-kanaal

9
Luchthaven Málaga - 84,5 km

Nautische kaart

456

Brandstof

Wasserij

Winkel gelegenheid

Toiletten

Watersporten

Geldautomaten

Vuilophaaldienst

Elektriciteit

Winterstalling

24 uur beveiliging

Hijskraan

Restaurants

Douches

Overige sporten

Blauwe vlag

Afgewerkte olie ophaaldienst

Wifi

Drinkwater

Bootlift

25’

Costa de Almería
De kust van Almeria opent zich langs de Middellandse Zee met een lengte van meer dan 200 kilometer, meestal
natuurlandschap. Het landschap van deze kust is heel vreemd: naar het binnenland toe, een groot deel is dor

30’

woestijn en dun bevolkt, met de nadruk op de bekende Tabernas woestijn, bekend omdat het de locatie was waar
beroemde westerse films werden gefilmd, aan de andere kant, kasgewassen die kilometers en kilometers afleggen,
fijne zandstranden met sterke tegenstelling van ruige kliffen.
Het natuurgebied bij uitstek is het beschermde natuurpark van Cabo de Gata-Níjar, een paradijselijke plaats met
ongerepte woestijnstranden en zandduinen. Een kust bezaaid met idyllische baaien met kristalhelder water,
ideaal voor liefhebbers van zwemmen en duiken, evenals de kapen die een prachtig panoramisch uitzicht op de
Middellandse Zee bieden.
In het westelijke gedeelte zijn er plaatsen zoals Adra, Roquetas de Mar, Almerimar en Aguadulce, bekende
toeristische bestemmingen die het comfort bieden van een modern toeristisch gebied, met brede stranden en
prachtige hotelfaciliteiten en ruimtes voor het beoefenen van sporten zoals golf, tennis, zeilen, duiken of windsurfen,
evenals verschillende jachthavens, waar je kunt genieten van het nautische leven. Vera en Mojácar, zijn zeer

40’

4º 35’ W’

representatieve toeristische centra in het gebied, en vullen een brede scala van mogelijkheden aan voor plezier en
vrije tijd.

Puerto Deportivo Almerimar
40’

4º 35’ W’

36° 41’ 48”N - 002° 47’ 48”W | COSTA DE ALMERÍA | EL EJIDO | ALMERÍA

30’

Cabo de Gata

Jardín Botánico La Almunya del Sur

4º 20’ W

25’

Paraje Natural Punta Entinas Sabinar

15’

10’

5’

Mejores playas para practicar surf

Gamba Garrucha

Almerimar, gelegen in El Ejido, Almería, is een van de grootste jachthavens aan de Andalusische
kust, met name, de tweede belangrijkste, gelegen aan de kust van Almeria. Het heeft de nodige
infrastructuur, evenals de ideale weersomstandigheden, voor de beoefening van elke sport: zeilen,
windsurfen, duiken, vissen, golfen, etc. Een paar kilometer verderop ligt Punta de Baños, een van de
beste stranden aan de kust om te surfen. Eenmaal aan het land kunnen we een bezoek brengen
aan het natuurpark van Cabo de Gata-Níjar, het grootste beschermde gebied aan de Middellandse
Zeekust. Een ander natuurreservaat waar we in deze omgeving van kunnen genieten, is het
natuurlandschap van Punta Entinas-Sabinar, waar we de diversiteit en het unieke karakter van de
flora en fauna van het zuiden van Spanje kunnen vinden.

Ligplaatsen

997

Puerto Deportivo Almerimar, s/n
04711 El Ejido (Almería)

Maximale lengte
Min/max. diepgang

6 - 60 m.
2,8 - 6 m.

T. +34 950 49 73 50
infomarina@almerimarpuerto.com
www.almerimarpuerto.com

VHF-kanaal

9
Luchthaven Almería - 45 km

Nautische kaart

D - 458

Brandstof

Drinkwater

Bootlift

Toiletten

Wasserij

Winkel gelegenheid

Vuilophaaldienst

Watersporten

Winterstalling

24 uur beveiliging

Elektriciteit

Restaurants

Douches

Hijskraan

Afgewerkte olie

Wifi

ophaaldienst

Puerto Deportivo Aguadulce
40’

4º 35’ W’

36° 49’ 6”N - 2° 33’ 10”W | COSTA DE ALMERÍA | AGUADULCE | ALMERÍA

30’

Alcazaba

15’

10’

5’

Fondos marinos para buceo

Aquarium Roquetas de Mar

De jachthaven van Aguadulce, ligt in de stad Roquetas de Mar, op slechts 8 kilometer van de
hoofdstad. Deze haven heeft een grote verscheidenheid aan restaurants en is uitgegroeid tot een
van de meest emblematische vrijetijdslocaties in de provincie Almeria. Dit gebied staat vol met
hotels en heeft een belangrijke toeristische infrastructuur, waardoor het de perfecte uitvalsbasis
is om de omgeving van de kust van Almeria te bezoeken en op een rustigere manier van de
stranden en attracties te genieten. Ontworpen in een erkende toeristische enclave, gelegen naast
ontspanningsorden zoals Playa Serena en Las Marinas of in de buurt van emblematische plaatsen
zoals Castillo de Santa Ana en La Alcazaba de Almería.

4º 20’ W

25’

Faro Roquetas de Mar

Ligplaatsen

764

Torre de Control, s/n
04720 Aguadulce (Almería)

Maximale lengte
Min/max. diepgang

25 m.
4,5 m.

T. +34 950 34 15 02 / +34 606 50 45 20
contacto@puertoaguadulce.es
www.puertodeportivoaguadulce.es

VHF-kanaal

9
Luchthaven Almería - 31 km

Nautische kaart

459

Brandstof

Drinkwater

Wifi

Toiletten

Wasserij

Bootlift

Vuilophaaldienst

Watersporten

Winkel gelegenheid

24 uur beveiliging

Elektriciteit

Geldautomaten

Douches

Hijskraan

Winterstalling

Afgewerkte olie

Overige sporten

Restaurants

ophaaldienst

40’
4º 35’ W’

30’

25’

25’

Watersport activiteiten
Al de geïntegreerde jachthavens van Andalucía organiseren tal van
sportieve activiteiten met betrekking tot zee- en nautische activiteiten:
zeilen, regatta’s, boottochten, excursies, duik- en snorkel activiteiten,
bootverhuur, sportvissen, enz.
Door de uitstekende weersomstandigheden waar de 16 andalusische
jachthavens zich om roemen, kan men het hele jaar door allerlei nautische
evenementen en activiteiten organiseren.
Als je op de hoogte wilt blijven en het volledige scala van activiteiten in elke
haven wilt weten, evenals hun evenementenagenda’s, nodigen wij je uit om

40’

4º 35’ W’

30’

hun webpagina’s rechtstreeks te bezoeken.
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Marina Duquesa

Marina del Este

Marina Estepona

